
USNESENÍ č. 3/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 16. 5. 2022 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi  

 

1) Bere na vědomí: 

a) Zprávu o kontrole usnesení 

b) pan starosta informoval: 

- Rozpočtové opatření č. 3/2022  

- Rozpočtové opatření č. 4/2022  

- kalkulace ceny obědů v MŠ Slup 

- o průběhu stavby Prodloužení chodníků  

 

2) Schvaluje   

Bod č. 1 ověřovatele zápisu paní Elišku Vosmanskou a Mgr. Elišku Boorovou 

Bod č. 2 program jednání ZO Slup 

Bod č. 3 Rozbor hospodaření Obce Slup včetně MŠ Slup k 31.3.2022 

Bod č. 4 Směrnici č. 2/2022, o stravování 

Bod č. 5 7 členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 

Bod č. 6 zprávy finančního a kontrolního výboru za rok 2021 

Bod č. 7 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. KJ665013 o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu 

Bod č. 8 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 97.000,- Kč na akci Slavnosti chleba 2022 za podmínek 

návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  

Bod č. 9 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 50.000,- Kč na projektu Péče o zeleň ve Slupi 2022 za 

podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  

Bod č. 10 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 250.000,- Kč na realizaci akce Obnova KD ve Slupi – 

IV. etapa za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

Bod č. 11 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 42.692,- Kč na realizaci projektu Udržování čistoty 

cyklostezky 5007 v k.ú. Slup za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

Bod č. 12 nájem toalet v budově obecního úřadu 

Bod č. 13 opětovné zveřejnění záměru pronájmu pohostinství ve Slupi 

Bod č. 14 ukončení nájmu pohostinství dohodou k 31.5.2022 

Bod č. 15 pachtu části p.č. 3036/1 a 3036/5 o výměře 1380 m2 za 276,- Kč/rok 

Bod č. 17  prodej p.č. 189/54 a p.č. 189/55 za 11.000,-Kč 

Bod č. 18  vyřazení pokladních dokladů bloky č. 2-10 a 96-100 z evidence příjmových pokl.dokl. 

Bod č. 20  dar do rozpočtu obce ve výši 44.000,-Kč dle darovací smlouvy 

 

3) Neschvaluje 

Bod č. 16 prodej p.č. 189/54 a p.č.189/55 v k.ú. Slup za 55.000,-Kč 

Bod č. 19 půjčení pivních setů pro ZHF 

 

4) Pověřuje   

Starostu obce 

- k zajištění plnění usnesení 

 

 

…………………………………….                         ….………………………………              

                  Ing. Jiří Slezák               Martin Feranec 

                    starosta obce                                                                  místostarosta obce   


